
Ønsker du å bestille en geoparkguide? Les mer om våre 

produktpakker og gruppebestillinger på geoparken.no 

eller kontakt oss på post@geanor.no

Gea Norvegica Geopark har som mål å spre kunnskap om vår
geologiske naturarv og hva den har betydd for bosetting, 
næringsliv og kultur.
I dette inngår å synliggjøre samspillet i naturen, samt å vise de 
små og store sammenhenger som har formet, og som fortsatt 
former vårt varierte distrikt – fra fjell til kyst. 

Gjennom allsidig informasjon i brosjyrer og på internett, arrange-
ment og ved guidede turer til utvalgte lokaliteter, søker Geopark-
en å skape engasjement og forståelse for en naturarv vi alle deler, 
og som omgir oss daglig. Forhåpentligvis vil dette også bidra til å 
gjøre den enkeltes naturglede enda større!

Gea Norvegica Geopark er den første 
geoparken i  Norden med medlemsskap i 
«European Geoparks Network» og «Global 
Geoparks Network». Disse nettverkene er 
støttet av UNESCO og omfatter omlag 80 
geoparker, fordelt over hele verden.

Les mer på www.geoparken.no 
og på Facebook. 
Kontakt oss på post@geanor.no
Besøksadresse: 
Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn
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Gea Norvegica Geopark har ikke én inngang og én utgang, du løser ikke billett og må ikke ut når det stenger! 

Lørdag 27.april kl. 11.00-16.00 — Drømmemila fotobankåpning — Ulefoss, Nome
Bli med på sommeråpning av Ulefoss sentrum med bl.a. åpning av Drømmemilas bildegalleri og felles 
brosjyreslipp. Konserter, boder og mye liv. Geoparken finner du på stand sammen de andre kultur- og 
naturattraksjonene i Drømmemila. Møt oss og slå av en prat!

Søndag 9. juni kl. 12.00-15.00 — tropiske tiDer, istiD og goD matjorD — Århus, Skien
Familiedag på Århus Gård i Skien, med aktiviteter for barna, turmuligheter og guiding omkring gården. 
Diverse matsalg i Jernalderhuset. Den geologiske historien til Skien er mangfoldig og områdene omkring 
Århus Gård viser mange spor etter istid og varmere tider. Prøv ut vår nye digitale Århus-App! Se eget 
oppslag om arrangementet. Arrangør: GNG i samarbeid med Århus Gård og Jernaldergården

Torsdag 4. juli kl. 12.00-14.30 — Det var engang en vulkan — Ulefoss, Nome
Langs den nyanlagte stien fra Øra til Simonsodden vil du få et innblikk i Fenvulkanen som har formet og 
fortsatt bidrar til utvikling av Ulefoss. Turen passerer det rike våtmarksområdet og du vil besøke en nyere 
gruvegang. Visning av film fra Fengruvene i etterkant. Påmelding: Reisemål Bø/ 35 06 02 02. Kr. 70/30,- 
pr. pers voksen/barn. Oppmøte: Rasteplassen på Øra. Geoparkguide: Per Bjørn Solvang

Juli og august: Torsdager 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 1.08 og 8.08 kl. 18.00. 
lågen, fossen og laksen - få med deg geoparkguiding under lakseopptaket i 
Kjærra! I etterkant av lakseopptak og auksjon kan du høre om Lågendalens dannelse og rike jord-
bruksressurser ved Geoparkguider: Sølver Sjulstad og Ole Petter Skjerven

Fredag og lørdag 30. og 31. august kl. 13.00-14.00 — Mersmak, Skien
en by funDert på gammel havbunn er en anderledes byvandring hvor vi leter etter spor etter gam-
mel havbunn i murer og trapper. Hvordan har geologien formet byen og landskapet? Turen arrangeres i 
samarbeid med matfestivalen Mersmak. Oppmøte: Rådhustrappa Guider: Tormod Aulebo / Else M. Skau

Søndag 15. september kl. 12.00-14.00 — geologiens Dag — Mølen, Larvik
Dette er hele Norges geologidag! Ta med barna ut til kysten, og opplev de spesielle rullesteinene som 
istidene har ført med seg, få med deg en vulkanhistorie og se etter spor i fjellet. Aktiviteter, fine premier 
for barn og mulighet for guidet tur for kunnskapstørste voksne. Oppmøte: Steinutstillingen på Mølen

Torsdag 26. september kl. 18.00-20.00 — en smak av geologi — Auen Urtegård, Siljan
Hva har plantesammensetning med geologi å gjøre? Og hvordan kan lokale planter brukes og nyttes? 
Anne på Auen har utviklet Geoparkens Villblomst-te med lokale planter fra li og eng rundt gården. Dette 
gir en verdifull kobling mellom naturressurer og bærekraftig bruk. Foredrag, demonstrasjon og servering 
av suppe, kaffe/te og kake. Kr. 200,-. Påmelding: auenurtegard@siljan.online.no/ 90733491. Meld på, 
første mann til mølla!

Lørdag 2. november —  geoparken på kulturnatta — Porsgrunn
Ta med barna og møt Geoparkens aktivitetsopplegg sammen med mye annet spennende for barn i 
Porsgrunn. Her er det læring gjennom lek og fine bordaktiviteter. Mer info vil komme. 

Arrangement

Søndag 28.april kl.11.45  — en øy springer ut — Jomfruland, Kragerø
Få med deg historien til øya med det geologiske og naturhistoriske grunnlaget, og bli med å se 
etter våretegn. Turen går med ferje, avgang kl 11.45 fra Kragerø, retur kl.18.30. Mulighet for taxibåt ved 
tidligere retur. Deltakere dekker reisen selv. Turen starter fra Tårnbrygga i samarbeid med Kragerø Turist-
forening. Geoparkguider: Jan Aage Pedersen, Else-Liv Thorsen og Else Bjørg Finstad

Tirsdag 14. mai kl. 18.00-20.00 — kunst og sanser i naturen — Gjerpen, Skien
Jan Petter Bratsberg har gjennom sine bilder skildret det vakre, sårbare og spesielle ved Seterlandet.  
Sammen med Geoparkguide Jan Erik Tangen møter vi våren og noen av dens karakterer i både skog og 
kulturlandskap. Opplevelser og bruk av sanser står i sentrum denne kvelden. Oppmøte: P-plassen på 
Jarseng. Vi fyller noen biler og kjører litt videre mot Askildsåsen og Svartangen.

Tirsdag 28. mai kl.18.00-20.00 — fra istiD til mangfolDig natur — Mølen, Larvik
På Mølen kan du oppleve et unikt kystlandskap der Raet dukker ned i havet. Blant den spennende geo-
logien kan vi finne spesielle plantesamfunn vevd sammen med fornminner og en rik kulturhistorie. Mølen 
er også viktig trekkområde for fugl. Oppmøte: P-plass på Mølen. Geoparkguide: Kjell Einar Aadnevik

Tirsdag 11. juni kl. 11.00-14.00 — på kalkrik grunn i prektig natur — Porsgrunn
Frierstiens frodige og sjeldne natur har sin opprinnelse i den kalkrike berggrunnen. Turen tar deg med 
langs Frierstien med flott utsikt og vakre lommer. Oppmøte: Herøyahuset. Geoparkguide: Kjell I. Brynsrud

Torsdag 13. juni kl. 18.00-20.00 — larvikitt og norges øyesten —  Larvik
Vår nasjonalbergart, Larvikitt, dominerer i Larvik, og har blitt en populær eksportstein verden over. Se 
industrien fra innsiden og hør om prosessene bak de vakre blå fasadene. Oppmøte: bommen ved Svarte-
bukt i Tvedalen. Geoparkguide: Reidar Løvås og Kristin Rangnes

Søndag 16. juni kl. 12.00-14.00 — en milliarD år på en Dag — Rognstranda, Bamble
Bli med på en botanisk og geologisk vandring på Rognsåsen og Rognstranda. Turen går i samarbeid med 
Botanisk Forening på “Villblomstens Dag”. Oppmøte: Skiltområdet på Rognstranda. Geoparkguide: Henrik 
Heyer sammen med Trond Risdal fra Telemark Botaniske Forening.

Torsdag 15. august kl. 12.00-14.00 — geologi for De minste — Steinvika, Bamble
Ta med barna til Steinvika. Visste du at hele fjellsiden er bygd opp at døde dyr og planter? Bli med å lete 
etter sporene? Steinvika har mye å by de naturinteresserte, og om man bare vil nyte frisk sjøluft en vakker 
augustdag er det rom for det meste i Steinvika. Oppmøte: Steinvika. GNG v/ J. K. Dolven/A. Aasmundsen

Torsdag 22. august kl. 10.00-14.00 — utstilling og vanDring — Ulefoss, Nome
Besøk geologiutstillingen ved Ulefoss sluser med påfølgende vandring langs vakre Skaravegen via Eidsfoss 
til Vrangfoss. Retur fra Vrangfoss kan gå via rutebåt på egen hånd, organisert skyss tilbake til Ulefoss eller 
til fots med guide. Oppmøte: Turistinfo. v/ Ulefoss sluser. Parkering 200 m. bortenfor, Brudalen. Mulighet 
for guiding på engelsk. Geoparkguide: Per Bjørn Solvang

Torsdag 12 sept. kl. 18.00-20.00 —  inDustri og naturressurser på fossum — Skien
Bli med på en vandring i sporene etter 328 års gruve- og jernverksvirksomhet på Fossum. Oppmøte: 
skiltene på jernverkstomta (Fossumbrua), etterfulgt av foredrag og omvisning i Løvenskiolds private 
museum. Geoparkguide: Tormod Aulebo/GNG

Møt oss på arrangement rundt i kommunene. Her er det aktiviteter og formidling både for 
voksne og barn. Mer om de ulike arrangementene finner du i egne fellesannonser og på våre 
nettsider/facebook. Følg med - flere arrangement kan komme!

Bli med på gode, faglige turer rundt i Geoparkområdet sammen med våre dyktige geopark-
guider. Turene er gratis og uten påmelding, om annet ikke er nevnt. Turene krever ingen 
forkunnskaper innen geologi, og tilgjengelighetsgraden varierer. Husk niste og gode sko!  

Turer med guide

MER INFORMASJON PÅ GEOPARKEN.NO OG FACEBOOK


